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TOIMINTAKERTOMUS

2016

1. Yleistä
Hartikaisten sukuseura ry:n toimintasuunnitelmaan vuosille 2015–2017 on kirjattu viisi
tavoitetta: 1) sukukirjan työstäminen Nilsiän Vuotjärven Hartikaisista, 2) kotisivujen
ylläpitäminen ajantasaisena ja korkeatasoisena tiedotuskanavana Hartikaisille ja kaikille
asianharrastajille, 3) sukututkimuksen ja tietojen oikeellisuuden tarkastamisen säilyttäminen
sukuseuran toiminnan painopisteenä, 4) Hartikaisten yhteisöllisyyden ylläpitäminen
järjestämällä vuosittain sukutapaamisia pitäjissä ja maakunnissa sekä 5) uusien, nuorempien
Hartikaisten mukaan tulo aktiiviseen sukuseuratoimintaan.
Vuoden 2016 aikana tavoitteet on saavutettu hyvin. Sukututkimustyötä on jatkettu edelleen,
verkkosivuja ja Facebook-sivuja on ylläpidetty aktiivisesti ja sukutapaaminen järjestettiin
3.9.2016. Seuraan on saatu toimintavuonna uusia jäseniä 5. Sukutuotteiden myynti on ollut
aktiivista ja tietoutta suvusta on jaettu mm. useiden sukuluetteloiden myötä.

2. Hallinto
Sukuseuran hallitus 1.1.2106–31.12.2016
Ilmari Hartikainen
Anna Olkkonen
Marjo Oksman-Isoaho

Aila Hartikainen-Valjamo
Seppo Salonen
Esa Hartikainen
Erkki Hartikainen
Vilho Hartikainen
Eine Valkama
Leila Salonen

suvun esimies
sukuseuran puheenjohtaja
sukuseuran varapuheenjohtaja
sukututkimuksen vastuuhenkilö
internet-sivujen vastaava
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen, kirjanpito
hallituksen jäsen

Muut toimihenkilöt:
Jyri Valkama
Mari Lampinen

jäsenrekisterinhoitaja
sihteeri

3. Kokoukset
Hallitus kokoontui toimintavuonna 3 kertaa.
Hotelli Cumuluksen kokoustila, Lahti, 6.2.2016
Sokos Hotelli Aleksandra, Jyväskylä, 21.5.2016
Ravintola Lokki, Lahti, 3.9.2016
Lisäksi järjestettiin sähköpostikokous 7.2.–9.2.2016 koskien helmikuun kokouksessa tehdyn
kirjanpitoon liittyvän päätöksen kumoamista ja siten kirjanpidon järjestelyiden säilyttämistä
ennallaan vuoden 2016 aikana. Hallitus on kokousten lisäksi käyttänyt sähköpostia muuhun
keskinäiseen viestintäänsä ja tiedottamiseensa.

4. Toiminta
Toimintavuoden 2016 päättyessä jäsenmaksunsa suorittaneita jäseniä oli sukuseurassa 146,
mikä on 8 vähemmän kuin vuonna 2015. Jäsenmaksu tulot olivat 4470 euroa. Lisäksi
seurassa on kunniajäseniä 11 ja yksi vapaajäsen. Sukuseuraan liittyi viisi uutta jäsentä.
Toimintavuonna 2016 seurasta irtisanoutui kuusi jäsentä ja 19 irtisanottiin hallituksen
päätöksellä 6.2. toimintavuosien 2013–2015 maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi.
Kuolleiksi ilmoitettiin kaksi jäsentä.
Sukutapaaminen järjestettiin 3.9.2016 Ravintola Lokissa Lahdessa. Sukutapaamiseen saapui
29 henkilöä, osa jäseniä ja osa muita Hartikaisia tai suvusta kiinnostuneita. Tapaamisen
ohjelma oli vapaamuotoinen, mutta siihen kuuluivat katsaus sukuseuraan ja suvun
historiaan. Seuran Facebookissa ja verkkosivuilla levitetty kutsu on tämän
toimintakertomuksen liitteenä.
Sukutuotteiden valikoima säilyi ennallaan. Tuotemyynti oli vuoden 2016 aikana erittäin
vilkasta ja myyntituloja tuli reilut 2100 euroa, kun niitä toimintavuonna 2015 tuli n. 327
euroa. Sukuluetteloja lähettiin vuonna 2015 kolme, vuonna 2016 kolmetoista. Tietoa suvusta
on siis jaettu jäsenille aktiivisesti ja sukututkimustyötä Nilsiän Vuotjärven Hartikaisten
sukukirjaa varten on jatkettu edelleen toimintavuoden aikana.

5. Tiedottaminen
Hartikaisten sukuseura ry lähetti jäsenilleen toimintavuoden alussa jäsenmaksukirjeiden
mukana jäsentiedotteen, jossa esiteltiin seuran toimintaa vuodelta 2015 ja vuodelle 2016
sekä sukutuotteiden valikoimaa. Energiayhtiö Loiste Oy lahjoitti sukuseuralle sponsoriapuna
kirjekuoret jäsenkirjeiden postitusta varten. Toimintavuoden aikana Facebookin käyttöä
tiedottamiseen ja suvun tavoittamiseen on käytetty aktiivisesti ja sen päivityksillä on
tavoitettu parhaimmillaan jopa 587 henkilöä (26.12. postaus aiheesta DNA-tutkimus).
Sukutapaamisesta tiedotettiin sukuseuran verkkosivuilla ja Facebookissa. Tapaamisesta oli
myös maininta vuoden 2016 vuositiedotteessa.

6. Talous
Sukuseuran käyttötilillä oli 31.12.2016 rahaa 4387,15€ euroa ja varausten tilillä 5003,89
euroa.
Myyntituloja tuotteista saatiin vuoden 2016 aikana yhteensä 2110 euroa ja lisää tuotteita
(kyniä) tilattiin n.320 eurolla. Lahdessa järjestetystä sukutapaamisesta ei aiheutunut
sukuseuralle kustannuksia.

7. Muuta huomioitavaa

Toimintavuonna jatkettiin sukututkimustyötä ja sukukirjatyötä Nilsiän Vuotjärven
Hartikaisista. Vuoden 2016 lopulla kahdesta sukuhaarasta lähetettiin mieslinjan näytteet
DNA-tutkimuksiin
näytteiden
antajien
omalla
kustannuksella,
sukuseuran
sukututkimusvastaavan avustamana.
Toimintavuonna aloitettiin vuoden 2017 sukukokouksen valmistelu. Sukukokous tullaan
järjestämään 26.8. – 27.8.2017 Tuusulassa, Majatalo Onnelassa.

Liite 1. Sukutapaamisen ohjelma

Ohjelma 3.9.:
- vapaaehtoinen ja omakustanteinen lounas klo 12.00, hinta 20€/hlö
- Alkaen noin 12.30 lyhyt katsaus seuran toimintaan ja tulevaisuuteen puheenjohtaja Anna
Olkkosen johdolla
- Hartikaisten ABC - keitä me olemme ja mistä me (ehkä) tulemme. Perustietoa suvusta.
- Katsaus meneillään olevaan sukututkimukseen sukututkimuksesta vastaavan Marjo OksmanIsoahon johdolla
- kahvittelua ja vapaata tutustumista ja keskustelua.
Tervetuloa kaikki Hartikaiset ja Hartikaisista kiinnostuneet!

